
Bijlage 1 bij het reglement met betrekking tot het gebruik van zalen van het Intercultureel Centrum De 

Centrale.   Tarieven zaalhuur 

 
KELDERZAAL 

 Excl Btw tarief btw incl 

Zaal 
Basisverlichting 
Billijke vergoeding 

€166,67 0% BTW €0,00 €166,67 

EGW 
Tooginfrastructuur 
Tafels en stoelen 
Toezicht  

€275,48 21% BTW €57,85 €333,33 

 €442,15  €57,85 €500,00 

 
REDUCTIETARIEF (zie gebruikersreglement) 

Activiteiten 
waarvoor geen 
toegangsgeld moet 
betaald worden 

Excl Btw tarief btw incl 

Zaal 
Basisverlichting 
Billijke vergoeding 

€39,99 0% BTW €0,00 €39,99 

EGW 
Tooginfrastructuur 
Tafels en stoelen 
Toezicht  

€66,12 21% BTW €13.89 €80,01 

 €106,11  €13.89 €120,00 

 

Activiteiten 
waarvoor wel 
toegangsgeld moet 
betaald worden 

Excl Btw tarief btw incl 

Zaal 
Basisverlichting 
Billijke vergoeding 

€58,33 0% BTW €0,00 €58,33 

EGW 
Tooginfrastructuur 
Tafels en stoelen 
Toezicht  

€96,42 21% BTW €20,25 €116,67 
 

 €154,75  €20,25 €175,00 
 

TURBINEZAAL 

 Excl Btw tarief btw incl 

Zaal 
Basisverlichting 
Billijke vergoeding 

€333,33 0% BTW €0,00 €333,33 

EGW 
Tooginfrastructuur 
Tafels en stoelen 
Toezicht  

€550,96 21% BTW €115,71 €666,67 

 €884,29  €115,70 €1000,00 

 
REDUCTIETARIEF (zie gebruikerssreglement) 

Activiteiten 
waarvoor geen 
toegangsgeld moet 
betaald worden 

Excl Btw tarief btw incl 

Zaal 
Basisverlichting 
Billijke vergoeding 

€96,67 0% BTW €0,00 €96,67 

EGW 
Tooginfrastructuur 
Tafels en stoelen 
Toezicht  

€159,78 21% BTW €33,55 €193,33 

 €256,45  €33,55 €290,00 

 

Activiteiten 
waarvoor wel 
toegangsgeld moet 
betaald worden 

Excl Btw tarief btw incl 

Zaal 
Basisverlichting 
Billijke vergoeding 

€116,67 0% BTW €0,00 €116,67 

EGW 
Tooginfrastructuur 
Tafels en stoelen 
Toezicht  

€192.83 21% BTW €40,50 €233,33 

 €309,50  €40,50 €350,00 
 

 

 
 

 



KLEINE LOKALEN (VERGADER-, LES- EN DANSLOKALEN) 
 

 Excl Btw tarief btw incl 

Zaal/basisverlichting €13,33 0% €0,00 €13,33 

Egw/meubilair/toezicht €22,04 21% €4,63 €26,67 

 €35,37  €4,63 €40,00 

 
 
 
 
 
 
 

REDUCTIETARIEF (zie gebruikersreglement) 
 

Vergadering    gratis 

Repetitie    gratis 

Andere activiteiten 
Lessenreeks/workshops 
(betalend) 

Excl Btw tarief btw incl 

Zaal/basisverlichting €8,33 0% €0,00 €8,33 

Egw/meubilair/toezicht €13,78 21% €2,89 €16,67 

 €22,11  €2,89 €25,00 

 
 
 

 

 
 

KELDERZAAL/TURBINEZAAL 
inbegrepen in de huurprijs: 

o de zaal; 
o verwarming; 
o elektriciteit; 
o basisverlichting zaal en podium; 
o billijke vergoeding (Sabam is ten laste van de huurder, info op www.sabam.be); 
o meubilair zoals beschreven in de fiches van de respectievelijke ruimtes; 
o één toezichter voor producties tss 8u en 17u of een maximumproductieduur van 10u en tot maximum 01:00 

 
niet inbegrepen in de huurprijs: 

o extra toezicht: €36,30/uur 
o elk aangevangen uur wordt als een volledig uur aangerekend 

o waarborg 
o kelderzaal: €620,00 
o turbinezaal: €1240,00 

 


